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Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler.
EU-tillväxtprospektet, som har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen, har offentliggjorts och finns
tillgängligt på KebNis hemsida, www.kebni.se samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se. EU-tillväxtprospektet kan även beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, via telefon till
08-463 80 00 eller per e-post till emission@penser.se. Prospektet innehåller bland annat en presentation av
KebNi, Företrädesemissionen och de risker som är förenade med en investering i KebNi och deltagande i Företrädesemissionen. Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta EU-tillväxtprospektet som grund för beslut
att teckna aktier i KebNi och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i KebNi. Investerare som avser eller
överväger att investera i KebNi uppmanas därför att läsa EU-tillväxtprospektet.

VD har ordet
Spännande utveckling under årets början, våra ansträngningar börjar ge resultat.
Under februari levererades tre av fem antenner och ett antal viktiga antennkomponenter till lsrael Aerospace
Industries (IAI). Resterande hårdvaruleveranser genomfördes under april.
Under slutet av kvartalet kunde vi annonsera en företrädesemission och en riktad emission som genomförs
under maj 2022. Ett antal befintliga aktieägare och externa investerare har lämnat teckningsförbindelser och
garantiåtaganden uppgående till sammanlagt 100 procent av företrädesemissionen, vilket skapar en trygghet
för emissionens genomförande. Jag gläder mig speciellt åt att flera befintliga ägare samt hela styrelsen är med
och garanterar emissionen. I den riktade emissionen återfinns ett antal tidigare långsiktiga investerare från
bolagets IMU-verksamhet, vilket för mig indikerar styrkan i vår IMU-satsning.
Nettolikviden från kapitaliseringen förväntas, i prioritetsordning, att användas för följande ändamål:
•
Återbetalning av brygglån: ca 20 procent
•
Investera i produktionskapacitet inom IMU-området: ca 30 procent
•
Vidareutveckling av produkter och produkttillämpningar: ca 20 procent
•
Ökade satsningar inom marknadsföring och försäljning: ca 20 procent
•
Strategiska partnerskap: ca 10 procent
Oron i vårt närområde och speciellt kriget i Ukraina påverkar självklart hela världen. För KebNis del handlar det bland annat om accelererad utveckling samt initiala serieförberedelser av IMU till Saabs pansarvärnsrobot NLAW. Ett antal länder har valt att stödja försvaret av Ukraina genom att skänka NLAW till Ukraina.
Den fortsatta ryska retoriken gentemot såväl NATO som dess medlemsländer samt potentiella nya NATO-länder
skapar mycket stor oro. Det faktum att FMV tecknat avtal med de baltiska staterna och nu senast även Storbritannien indikerar det stora intresse som finns för bland annat NLAW. Avtalet möjliggör exempelvis en snabbare
anskaffning av NLAW. Intresset för NLAW innebär att vi kommer att prioritera leverans- och produktionskapacitet på IMU-sidan mycket tidigare än väntat.
KebNi är i ett fantastiskt utgångsläge för att ta vara på de nya marknadsförutsättningarna med rätt organisation, efterfrågade produkter och med en pågående kapitalisering. Våra tidigare kommunicerade finansiella mål
behöver därför anpassas till lönsamhetsambitioner som är bättre lämpade att styra verksamhetens långsiktiga
inriktning.
Våren är här och med den kommer islossningen!
Torbjörn Saxmo, VD
KebNi AB (publ)
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Verksamhetsbeskrivning
KebNi i korthet
KebNi är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och säljer stabiliserade satellitantennplattformar och tröghetssensorsystem för rörelseavkänning. Bolaget verkar på en
global marknad och når sina kunder både direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. Bolagets produkter och
lösningar riktar sig till myndigheter och militära kunder,
samt till privata företag verksamma inom exempelvis robotik, självkörande fordon och telekom. Produkterna används huvudsakligen i lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering, styrning och stabilisering.

sroboten NLAW (även kallad Robot 57), samt på industrisidan utveckling av en ny generation IMU:er (NG IMU)
som kan möta särskilda certifieringskrav för tillämpning
inom självkörande fordon. För åren 2022–2026 är planen
att skapa två nya IMU-produkter, genom fullt kundfinansierade projekt, inom segmenten Taktik och Navigation
(se figur nedan). Vidare avser KebNi att framställa nya
applikationer för IMU:er mot Konsument-segmentet,
tänkta att distribueras i höga volymer direkt till slutanvändare. För Konsument-segmentet driver bolaget idag
ett projekt inom övervakning av byggnadsställningar.

KebNi verkar inom marknaden för satellitkommunikation, även kallad Satcom, och marknaden för tröghetssensorer, även kallad IMU-marknaden (Inertial Measurement Units). Ett allt större behov av dataöverföring på
avlägsna platser bidrar till att öka efterfrågan på utrustning som kan säkerställa stabil uppkoppling, såväl på
land som till havs. Parallellt med detta kräver utvecklandet av förarlösa fordon mer avancerade IMU:er i stigande
volymer.
Efter den förändrade världsbilden under början av 2022
syns även en ökad efterfrågan på försvarsmateriel, vilket
potentiellt kan ha en betydelse för KebNi, som sedan juni
2020 utvecklar en IMU-komponent till nästa generation
av SAAB Dynamics anti-tankvapen NLAW (Robot 57).
Produkt- och affärsområden
Bolaget är verksamt inom två produktområden, satellitkommunikation (Satcom) och tröghetssensorer (Inertial
Sensing). Satcom innefattar stabiliserade antennsystem,
så kallade VSAT-terminaler , för bruk till sjöss och på
land. Inertial Sensing innefattar tröghetssensorer, även
kallade IMU:er (Inertial Measurement Units), som förutom att utgöra en komponent i antennplattformarna
har ett brett tillämpningsområde, exempelvis i lösningar
för satellitkommunikation, säkerhet, positionering, styrning och stabilisering.
Affärsområdet Satcom
Affärsområdet Satcom indelas i kategorierna Maritime
och Land. Bolagets stabiliserade och MIL-certifierade
VSAT-terminaler för maritimt bruk är konstruerade för
att upprätthålla kontakt med satelliter under särskilt
krävande förhållanden, exempelvis vid svår sjögång. Antennerna har en 4-axlig konstruktion som minskar mekaniskt slitage jämfört med vanliga 3-axliga antenner. I
kategorin Land återfinns mobila antennsystem för bruk
på land, typiskt i sändningsbilar och andra fordon som
kräver satellituppkoppling för till exempel teve-, radiooch internetsändningar.
Affärsområdet Inertial Sensing
Affärsområdet Inertial Sensing omfattar tröghetssensorer (eng. Inertial Measurement Units, förkortat IMU) och
system för tröghetsnavigering. IMU:er används för att
mäta rörelse i tre dimensioner bland annat i självstyrande
fordon, inom försvarsindustrin och som en komponent i
Bolagets stabiliserade antennsystem. I Q3 2021 lämnade
KebNi dessutom in en patentansökan baserad på en ny
applikation för tröghetssensorer i övervakningssystem
för byggnadsställningar.
Inertial Sensing innefattar i dagsläget ett militärt utvecklingsprojekt med SAAB Dynamics avseende pansarvärn-

KebNi SensAItion Rugged INS version.

SAAB
Den 21 april 2022 tillkännagav KebNi att Bolaget erhållit en order på 8,2 MSEK från SAAB för att accelerera utvecklingen av IMU-komponenten till nya NLAW samt
inleda förberedelser för volymproduktion. Denna order
täcker samtliga kvarvarande steg i utvecklingsfasen och
den initiala förberedelsen av serieproduktion.
KebNis IMU-lösningar kan anpassas för ett brett användningsområde inom många industrier, till exempel inom
militär och tung industri där de anpassas för varje specifik
kund. Lösningarna, som säljs under produktnamnet
KebNi Inertial Sensors, är tekniskt avancerade och designade för att mäta rörelser i tre dimensioner. En IMU är
ett system som innehåller ett kluster av gyroskop, accelerometrar, sensorelektronik och mjukvara. En IMU består
av tre accelerometrar på tre axlar (x, y, z) som således
mäter acceleration i tre dimensioner samt tre gyroskop
som mäter rörelse i tre dimensioner. Genom sensorerna
kan en IMU mäta vinkelhastigheter samt G-krafter.
KebNis IMU:er är specifikt anpassade och optimerade
för varje kundapplikation. De är till exempel en viktig del
av förarlösa fordon i gruvindustrin, men används även
som standard i KebNis VSAT-terminaler för att exempelvis registrera ett fartygs rörelser. IMU:er kan till exempel
också användas för motorbåtar för att automatiskt stabilisera trimplanet.
I övergången till autonoma fordon är tekniskt avancerade
IMU:er en avgörande del. Behovet av IMU:er kommer
att vara stort när gruvmaskiner, personbilar och andra fordon omvandlas till autonoma fordon. I en sådan
övergång ställs stora krav på säkerhet där en IMU är av
avgörande betydelse. En IMU kan exempelvis mäta en
bils hastighetsminskning och på så vis avgöra om krockkudden ska utlösas. Behovet av IMU:er är även stort i
försvarsindustrin. Eftersom Bolagets IMU har testats för
att klara svåra förhållanden har den också möjlighet att
implementeras i produkter inom försvarsindustrin.
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Erbjudandet i korthet
KebNi är ett teknikbolag verksamt inom två produktområden; satellitkommunikation (Satcom) och tröghetssensorer (Inertial Sensing). Satcom innefattar stabiliserade antennsystem, så kallade VSAT-terminaler, för bruk
till sjöss och på land. Inertial Sensing innefattar tröghetssensorer, även kallade IMU:er (Inertial Measurement
Units), som förutom att utgöra en komponent i antennplattformarna har ett brett tillämpningsområde, exempelvis i lösningar för satellitkommunikation, säkerhet,
positionering, styrning och stabilisering.
KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga,
militära och kommersiella kunder. Produkterna används huvudsakligen i lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering, styrning och stabilisering.
Till följd av det förändrade geopolitiska läget i Europa
bedömer Bolaget att det kommer bli en ökad efterfrågan på försvarsmateriel i Europa vilket kan komma att
påverka KebNis verksamhet. Sedan juni 2020 utvecklar
KebNi en IMU-komponent till nästa generation av SAAB
Dynamics anti-tankvapen NLAW (Robot 57).
I syfte att stärka Bolagets rörelsekapital, samt möjliggöra
för KebNi att möta en ökad efterfrågan på Bolagets produkter, har KebNis styrelse beslutat att genomföra Företrädesemissionen samt en riktad emission om 10 MSEK.
Företrädesemissionen tillför, vid full teckning, KebNi initialt ca 43,5 MSEK före emissionskostnader. Därutöver
emitteras, genom företrädesemissionen av units,
teckningsoptioner vilka under januari 2023, vid fullt utnyttjande, kan tillföra KebNi ytterligare högst 32,2 MSEK.
KebNi planerar, i prioriteringsordning, att disponera
emissionslikviden, 37,5 MSEK efter emissionskostnader,
från Företrädesemissionen i följande ordning:
•
Återbetalning av brygglån: ca 20 procent
•
Investera i produktionskapacitet inom IMU-området: ca 30 procent
•
Vidareutveckling av produkter och produkttillämpningar: ca 20 procent
•
Ökade satsningar inom marknadsföring och
försäljning: ca 20 procent
•
Strategiska partnerskap: ca 10 procent
Likviden om 32,2 MSEK vilken, givet fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna i företrädesemissionen, tillfaller Bolaget i början av 2023 planeras att i sin helhet användas
för att stärka Bolagets befintliga rörelsekapital.

Teckningsoptionerna som utges i Företrädesemissionen utges vederlagsfritt och ger innehavaren rätt att
under perioden 16 januari – 27 januari 2023 för varje tre
(3) teckningsoptioner teckna en (1) ny B-aktie i KebNi
till ett lösenpris motsvarande 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för KebNis aktie på
Nasdaq First North Growth Market under perioden 2
januari – 13 januari 2023, dock lägst 0,45 SEK och högst
1,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna har ISIN-kod
SE0017859069 och kommer att upptas till handel vid
Nasdaq First North Growth Market.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
I samband med Erbjudandet har KebNi erhållit teckningsoch garantiåtaganden motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Ingångna tecknings- och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti,
spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Teckningskurs
Teckningskurs för en (1) unit uppgår till 0,45 SEK, motsvarande 0,45 SEK per B-aktie. De vidhängande teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
Teckningsperiod
Anmälan om teckning av units med eller utan stöd av
uniträtter ska ske under perioden 5 maj – 19 maj 2022.
Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under
vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En
eventuell förlängning av teckningsperioden offentliggörs genom pressmeddelande senast den 19 maj 2022.
Kostnader som åläggs investerare
Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med uniträtter och BTU utgår dock
normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.
Så här gör du för att teckna units
För förvaltarregistrerade aktieägare, kontakta er bank för
vidare information om hur man går tillväga för att teckna units och delta i emissionen. Hos de flesta banker kan
aktieägare logga in på sin internetbank och själv välja
antalet uniträtter som ska nyttjas för deltagande i emissionen. För direktregistrerade aktieägare, använd den
emissionsredovisning som skickats per post till er.

Erbjudandet
Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av
units. En (1) unit består av en (1) nyemitterad B-aktie och
en (1) vidhängande teckningsoption av serie B. Teckning
kan endast ske av hela units, vilket innebär att aktier eller
teckningsoptioner inte kan tecknas var för sig. Den som
på avstämningsdagen den 4 maj 2022 är registrerad
som aktieägare i KebNi, oavsett aktieslag, har företrädesrätt att teckna nyemitterande units i KebNi. Erbjudandet
omfattar högst 96 745 302 units med teckningskurs 0,45
SEK per unit, motsvarande 0,45 SEK per B-aktie. Genom
Företrädesemissionen tillförs Bolaget, vid full teckning,
ca 43,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Erbjudandet
kan Bolaget, som högst, tillföras ytterligare ca 32,2 MSEK
före emissionskostnader.
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